
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ** излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
Сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Петок, 16 мај 1986 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 27 ГОД. ХИ! 

Цена на овој број е 160 динари. - Аконтацијата 
на претплатата за 1986 година изнесува 3.000 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

364. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА МАСЛО ЗА 

ЈАДЕЊЕ 

1. Во Одлуката за определување на највисокото ниво 
на цените за масло за јадење („Службен лист на СФРЈ" бр. 
12/86) точка 2 се брише. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 191 
14 мај 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

366. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 64/84), во соработка со надлежните републички 
у покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престануваат да важат одредбите на Одлуката за опреде-
лување на највисоките цени за определени производи и ус-
луги („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/85) што на денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука беа во сила. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 193 
14 мај 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини, е. р. 

Претседател, 
Милка Планини, е. р. 

365. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ, ОДНОСНО НА НАЈВИСОКО-
ТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИ ВО ВНАТРЕШ-
НИОТ ПОШТЕНСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАЌАЈ 

1. Во Одлуката за определување на највисоките цени, 
односно на највисокото ниво на цените на услугите во 
внатрешниот поштенски и телефонски сообраќај 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/86) точ. 1 и 2 се бришат. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

ЕлI. бр. 192 
14 маЈ 1986 година 
Бе пград 

Сојузен извршен совет 

367. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ ЗА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
1. Организациите на здружен труд што произведува-

ат нафта ги формираат цените за нафта во зависност од 
квалитетот, во паритет со просечната цена на увозната на-
фта од 47.332 динари по тон франко југословенска грани-
ца. 

Цените за нафта формирани според одредбите од 
став 1 на оваа точка важат франко производител, со за-
држување на постојните услови за продажба. 

2. Организациите на здружен труд што произведува-
ат нафтени деривати ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати така што највисокото ниво на цените да 
изнесува, и тоа за: 

Претседател, 
Милка Планини, е. р. 

1) моторен бензин: 
- МБ-86 
- МБ-98 
- БМБ-95 

2) гасно масло дизел-гориво: 
- Д - 1 
- Д - 2 
- Д - 3 

Дин/1 
56,411 
63,631 
73,041 

57,351 
56,535 
55,817 
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3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 56,463 
4) масло за горење лесно специјално (ЛС) 55,785 

Дин/кв 
5) масло за горење: 

- лесно (Л) 51,482 
- средно (С) 46,425 
- средно нискосулфурно (СНС) 51,072 
- тешко (Т) 40,479 
- тешко, нискосулфурно (ТНС) 44,547 

6) примарен бензин 64,410 
7) млазно гориво (ГМ-1) 69,791 

Цените на другите млазни горива се формираат во 
паритет со цената за млазно гориво (ГМ-1). 

Дин/к^ 
8) течен гас (пропан-ПН, бутан-БН и пропан-бутан сме-

,ша-ПБС) 68,560 
Цените на дугите течни горива се формираат во па-

ритет со цената за пропан и бутан » Дин/к§ 
9) битумен за патишта (БИТ 200) 49,356 

Цените на другите битумени се формираат со пари-
тет со цената за битумен (БИТ 200) 
10) авио-бензин (АВ 80/87) 98,204 

Цените на другите авио-бензини се формираат во па-
ритет со цената за авио-бензин (АБ 80/8/). Дин/к& 
11) базно масло (1.У. 90) 92,802 

Цените на дугите базни масла се формираат во пари-
тет со цената за базно масло (ГУ. 90) според индексот на 
вискозитетот 
12) аромати: Дин/к« 

-бензен 116,261 
- толуен 94,979 
-О-ксилен 103,122 
- МП-ксилен 94.979 
- етил-бензен 150,629 

13) специјален бензин за маслодајни култури 97,637 
14) специјален бензин за гума 91,585 

Цените на другите специјални бензини се формираат 
во паритет со цената за специјален бензин за гума. 

Дин/к^ 
15) медицински бензин 103,765 
16) шћке-шпирит 140/200 68,49$ 
17) петролкокс-калциниран регулар 58,622 

Цените на другите видови петролкокс се формираат 
во паритет со цената за петролкокс-калциниран ре1улар. 

Дин/к$ 
18) петролеј за осветление 71,931 
19) петролеј за мотори 71,968 
20) петролеј за сигнали 71,95 8 
21) парафин-кристален беден 139.68? 

Цените на другите парафини се формираат во пари 
тет со цената за парафин кристален беден. 

Дин/к^ 
22) рафинати и дестилати-вретенски дестилат (БЕД) 72,435 

Цените на другите рафинати и, дестилата се форми 
раат во паритет со цената за вретенски дестилат (БЕД) 

Цените на другите нафтени деривати утврдени со Од-
луката за единствената класификација на дејностите 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 
71/83, 68/84 и 76/85) се намалуваат за 15,10%. 

Цените на производите од одредбите под 1 до 4 на 
став 1 од оваа точка важат франко пумпна станица, а ако 
прометот не се врши преку пумпна станица, цените важат 
франко склад на купувачот, во согласност со самоуправна-
та спогодба односно со договорот меѓу производителот и 
купувачот на овие деривати. 

Цените на производите од одредбите под 5 до 22 на 
став 1 од оваа точка и цените формирани според одредби-
те на став 2 од оваа точка важат франко натоварено во ва-
гон, авто-цистерна или танкер во местото на производите-
лот. 

Организациите на здружен труд што произведуваат 
минерални мазива се должни постојните продажни цени 
за минерални мазива да ги намалат сразмерно со намалу-
вањето на цените за базни масла и адитиви од домашно 
производство и од увоз со задржување на постојните усло-
ви за продажба. 

Цените на производите од став 5 на оваа точка важат 
франко-натоварено во кругот на рафинеријата. 

3. Во цените на производите од точка 2 на оваа одлу-
ка се вклучени износите за посебните намени во соглас-
ност со прописот, и тоа за: 

Дин/! 
1) моторен бензин (МБ-86, МБ-98 и БМБ-95) 0,111 
2) гасно масло-дизел-гориво: 

-Д-1 0,12; 
- Д-2 0,126 
- Д-3 • 0,128 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 0,126 
4) масло за горење лесно специјално (ЛС) 0,126 

Дин/кѕ 
0,150 
0,150 
0,150 
0,150 

5) други масла за горење, (Л, С. СНС, Т и ТНС) 
6) млазно гориво 
7) течен гас 
8) авио-бензин 

4. На цените на производите од точка 2 на оваа одлу-
ка се додава износот за посебни намени, во согласност со 
самоуправната спогодба на организациите на здружен 
труд што се занимаваат со прометот на нафтени дериват и 
и на организациите на здружен труд што се занимаваат со 
увозот на нафтени деривати, и тоа за: 

Дин/1 
1) моторен бензин (МБ-86, МБ-98 и БМБ-95) 3,444 
2) гасно масло-дизел-гориво: 

- Д-1 1,4С2 
- Д-2 1,504 
- Д - 3 1,512 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 1,504 
4) масло за горење лесно специјално (ЛС) 1,504 

Дин/к^ 
5) други масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) 1,100 
6) млазно гориво 0,600 
7) течен гас 0,600 
8) авио-бензин 0,600 

Износот од 2 динари по литар од одредбата под 1, и 
од 1 динар по литар од одредбите под 2, 3 и 4 и 0,50 дина-
ри по килограм од одредбата под 5 став 1 на оваа точка ќе 
се користи за набавка на нафта за потребите на сојузните 
стоковни резерви. 

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на 
здружен труд што се занимаваат со прометот на нафтени 
деривати ги уплатуваат на посебна сметка на Сојузната 
дирекција за стоковни резерви кај Службата на општестве-
ното книговодство до 20-ти во месецот за претходниот ме-
.ец. 

Организациите на здружен труд од тар. број 2 став 1 
одредба под 2 и став 2 одредби под 4 и 5 на Тарифата на 
основниот данок на промет која е составен дел на Законот 
за оданочување на производи и услуги во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 
7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 71/84, 
39/85 и 11/86), организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со производството на леб во пекарниците на 
течни горива и организациите на здружен труд - топлани 
на мазут не ги уплатуваат износите од став 2 на оваа точ-
ка. 

5. На цените на нафтените деривати формирани спо-
ред одредбите на точка 2 од оваа одлука се додава износот 
за посебни намени, во согласност со прописите на над-
лежните органи на општествено-политичките заедници, и 
тоа за: 

1) моторен бензин (МБ-86, К4Б-98 и БМБ-95) 
2) гасно масло дизел-гориво: 

-Д-1 
- Д - 2 
- Д - 3 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 
4) масло за горење лесно специјално (ЛС) 

Дин/1 
0,178 

0,203 
0,208 
0,211 
0,207 
0,207 

Дин/к§ 
5) течен гас 0,300 

6. На цените на нафтените деривати формирани спо-
ред одредбите на точка 2 од оваа одлука се додава надо-
мест за патишта, во согласност со прописите на над-
лежните органи на општествено-политичките заедници, и 
тоа за: 
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Дин/1 
1) моторен бензин: 

- МБ-86 12,785 
- МБ-98 12,550 
- БМБ-95 12,550 

2) гасно масло-дизел-гориво: 
-Д-1 12,696 
- Д-2 12,864 
- Д-3 13,102 

7. На цените на моторните бензини МБ-86, МБ-98 и 
БМБ-95, дизел-гориво Д-1, Д-2 и Д-3, формирани според 
одредбите на точка 2 од оваа одлука, се додава надомест 
за патиштата во согласност со соодветниот договор и со 
прописот на надлежниот орган на републиката, односно 
надлежниот орган на автономната покраина и тоа за: 

Дин/1 
1) моторен бензин 

- МБ -86 6,500 
- МБ-98 6,721 
- БМБ-95 6,721 

2) гасно масло-дизел-гориво: 
- Д-1 2,500 
- Д-2 2,500 
- Д-3 2,500 

Средствата од став 1 на оваа точка, согласно со дого-
ворот на републиките и автономните покраини, ќе се ко-
ристат за повлекување и отплатување на странски креди-
ти за развој на сообраќајот, енергетиката и основното зем-
јоделско производство. 

8. На цените на нафтените деривати, формирани спо-
ред одредбите на точка 2 од оваа одлука, се додаваат изно-
сите, и тоа за: 

Дин/1 
1) моторен бензин: 

- МБ-86 10,150 
- МБ-98 9,000 
- БМБ-95 9,000 

7) гасно масло-дизел-гориво: 
- Д-1 4,300 
- Д-2 4,200 
- Д-3 4,200 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 4,700 
4) масло за горење, лесно специјално (ЛС) 4,650 

Дин/к§ 
5) други масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) , 2,310 

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на 
здружен труд што се занимаваат со прометот на нафтени 
деривати ќе ги уплатуваат на посебна сметка кај Службата 
на општествено книговодство до 20. во месецот за 
претходниот месец. 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производството на нафтени деривати и организациите 
на здружен труд што се занимаваат со прометот на нафте-
ни деривати ќе ја уплатуваат на сметката од став 2 на оваа 
точка позитивната разлика настаната по пребивање на по-
зитивните и негативните ефекти, и тоа по основ на разли-
ката во цената на нафтата и нафтените деривати на зали-
хите, зголемените трошоци на транспортот остварени во 
сувоземниот пат и во однос на водениот пат, разликите 
меѓу фактичките цени на нафтата и цените на нафтата од 
точка 1 на Одлуката за определување на највисокото ниво 
на цените на нафтата и нафтените деривати („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/86) и цените од точка 1 на оваа од-
лука и разликите меѓу цените на нафтените деривати на 
домашниот пазар и цените на франко-југословенска гра-
ница остварени во извозот на тие нафтени деривати. 

Средствата до ст. 1 и 3 на оваа точка согласно со са-
моуправната спогодба што ја склучиле организациите на 
здружен труд што се занимаваат со производството на на-
фтени деривати, организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со прометот на нафтени деривати, организации-
те на здружен труд што се занимаваат со увозот на нафта 
односно нафтени деривати, Организацијата на здружен 
труд „Југословенски нафтовод" и банките што го следат 
увозот на нафта и по налозите на Народната банка на Ју-
I ославија, ќе се користат: 

1) за покритие на трошоците на краткорочни стран-
ски кредити за увозот на нафта и нафтени деривати, во 
согласност со енергетскиот биланс на Југославија и кур-
сним разлики настанати во врска со работите на увозот 

на нафта што се вршат како наплата на стоки и услуги из-
вршени од страна на организациите на здружен труд од 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија; 

2) за покритие на разликата во цената, додатните 
транспортни трошоци и додатните манипулативни тро-
шоци, настанати по основ на позајмици на нафтени дери-
вати од стоковните резерви до 31 декември 1985 година; 

3) за покритие на обврските настанати до 31 март 
1985 година по основ на одредбите на став 3 точка 10 од 
Одлуката за начинот на формирање на цените на нафтата 
и нафтените деривати („Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/85) до нивното намирување; 

4) за покритие на курсните разлики по странските 
кредити што за изградба на југословенскиот нафтовод ги 
користела Организацијата на здружен труд „Југословен-
ски нафтовод"; 

5) за покритие на курсните разлики, настанати со ко-
ристење на аванси за изведувањето на инвестициони рабо-
ти и средства од сметката на консигнаторот за плаќање 
увозот на нафта за периодот од 28 февруари до 31 декем-
ври 1980 година и за покритие на трошоците на обновени 
краткорочни странски кредити и депозити за увозот на на-
фта и нафтени деривати во 1981 година. Курсните разлики 
по овој основ се признаваат до 31 декември 1983 година. 

6) за покритие на курсните разлики настанати по ос-
нов на одлагање на отплатата на краткорочни странски 
кредити кои во согласност со Циришката спогодба, се од-
ложени во периодот од 27 март до 25 ноември 1983 годи-
на, односно во периодот од 17 јануари 1983 година до ко-
нечна отплата согласно со Договорот за краткорочните 
кредити кој на 9 септември 1983 година ги склучила На-
родната банка на Југославија со странските комерцијални 
банки; 

7) за покритие на курсните разлики настанати од де-
нот на користењето на девизи на други организации на 
здружен труд за плаќање увозот на нафта и нафтени дери-
вати во 1981 година до денот на купувањето на девизи за 
враќање на организациите на здружен труд односно до де-
нот на динарското плаќање на тие организации; 

8) за покритие на негативните ефекти по пребивање 
на средствата согласно со став 3 на ова точка; 

9) на цените на производите формирани според од-
редбите на точка 2 од оваа одлука се додава износот за 
враќање на царината и на други увозни давачки во корист 
на организациите на здружен труд што извезуваат и тоа 
на цените за: 

Дин/1 
1) моторен бензин: 

- МБ-86 14,651 
- МБ-98 16,787 
- БМБ-95 19,569 

2) гасно масло-дизел-гориво: 
- Д-1 15.926 
- Д-2 15.683 
- Д-3 15.470 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 17.932 
4) масло за горење лесно специјално (ЛС) 17.703 
5) масло за горење: Дин/к^ 

- лесно (Л; 7,676 
- средно , С ̂  6,831 
- средно, нискосулфурно (СНС) 6,959 
- тешко (Т) 5,906 
- тешко, нискосулфурно (ТНС) 5.895 

6) Млазно гориво 7.498 
7) течен гас 3.672 
8) примарен бензин 1.822 
9) битумен 4.046 

10) авио-бензин 10.653 
11) базно масло 10.506 

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на 
здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени де-
ривати и организациите на здружен труд што вршат не-
посредна продажба на нафтени деривати се уплатуваат на 
посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на надворешната трговија кај Службата за оп 
штествено книговодство до 20-ти во месецот за претхол-
ниот месец. 

Организациите на здружен труд од тар. број 2 став ' 
одредба под 2, став 2 и став 2 одредби под 4 и 5 на Тарифа-
та на основниот данок на промет која е составен дел на За-
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конот за оданочување на производи и услуги во прометом 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 
58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 
66/83, 71/84, 39/85 и 11/86), организациите на здружен 
труд што се занимаваат со производството на леб во пе-
карници на течни горива и организациите на здружен труд 
- топлани на мазут, не ги уплатуваат износите од став 1 на 
оваа точка. 

10. На цените на производите формирани според од-
редбите на точка 2 од оваа одлука се додава износот за ис-
тражување на нафта и гас и за разработка на наоѓалишта 
на нафта, и тоа на цените 

Дин/1 
1) моторен бензин: 

- МБ-86 6.751 
- МБ-98 8.090 
- БМБ-95 9.963 

2) гасно масло-дизел-гориво: 
- Д-1 6.901 
- Д-2 6.708 
-Д-3 6.519 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 7,372 
4) масло за горење лесно специјално (ЛС) 7.281 
5) течен гас 3.430 
6) примарен бензин 4.131 
7) битумен 1,735 

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на 
здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени де-
ривати и организациите на здружен труд што вршат не-
посредна продажба на нафтени деривати ги уплатуваат на 
посебна сметка кај Службата за општествено книговод-
ство на Југославија до 20-ти во месецот, за претходниот 
месец. 

Средствата од став 1 на оваа точка се користат за на-
мени од тој став за финансирање на заедничките порграми 
за истражување на нафта и гас и за разработка на наоѓа-
лишта на нафта во земјата и во странство. Овие средства 
ги одобрува Службата за општествено книговодство на 
организациите на здружен груд што се занимаваат со про-
изводството и истражувањето на нафта и гас односно со 
истражувањето на нафта и гас, сразмерно со нивните фи-
нансиски вложувања во тие истражувања во претходната 
година. 

11. На цените на моторните бензини Мб-86, МБ-98 и 
БМБ-95 и на гасните масла-дизел-горива Д-1, Д-2 и Д-3, 
формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука, се 
додава надомест за развојот на рудниците за јаглен во из-
нос од 1,20 динари по еден литар; на цените на масло за 
горење екстра лесно (ЕЛ) и на масло за горење лесно спе-
цијално (ЛС), формирани според одредбите на точка 2 од 
оваа одлука - износот од 2,20 динари по 1 литар; а на це-
ните на другите масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) 
формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука -
износот од 0,60 динари по еден килограм. 

Ако другите масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) 
служат како технолошко гориво, на цените на тие масла 
формирани според одредбите на точка 2 од оваа одлука, се 
додава надомест за развојот на рудниците за јаглен во из-
нос од 0,25 динари по еден килограм. 

Под други масла за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) што 
служат како технолошко гориво, во смисла на став 2 од 
оваа точка, се подразбираат масла за горење што се тро-
шат за технолошки цели во следните процеси: во произ-
водството на сурово железо во високи печки; во производ 
ството на челик во Сименс Мартинови печки; во произ 
водството на алуминиум - во сите фази (процесот на раз-
членување на боксит на натриум-хидроксид); во процесот 
на претворање во капки на раствор заради добивање на 
глиници; во производството на глиница во фазата на ка/-
цинација односно печење на алуминиум-хидрат; во проце-
сот на одржување на електролитен алуминиум во течна 
состојба на определена температура што се врши во со-
бирни печки; во производството на леарски легури на ал) 
миниум во собирни печки; во производството на ферони-
ке I, во производството на цемент, во производството на 
бакренец во пламени печки; за топење на влошки за рафи-
нација во топилници на олово, цинк и антимон; во произ-
водството на огноотпорни материјали во ротациони печ-
ки; во процесот на синтерирање на керамички производи; 
за топење на суровини (кварцен песок, доломит, натирум 

фелдспад, калцинирана сода и др.) во стакларски печки, 
во производството на амбалажно и шупликаво стакло; во 
прехранбената индсутрија, (производство на шеќер и мас-
ло за јадење); во индустријата на градежни материјали; во 
термоелектраните на јаглен во кои мазутот се користи за 
потпала; во термоелектраните - топлани на мазут со моќ-
ност поголема од 30 М1^ и во топлани во градовите каде 
што започнале да работат до 31 декември 1983 година. 

Како доказ дека другите масла за горење (Л, С, СНС, 
Т и ТНС) служат како технолошко гориво во смисла на 
став 2 од оваа точка се поднесува писмена изјава и писме-
на нарачка. 

Одредбите на став 1 од оваа точка не се однесуваат 
на дизел-гориво Д-2 што земјоделските организации на 
здружен труд го набавуваат за погон на своите трактори 
и за земјоделска механизација и трактори и земјоделска 
механизација на нивните кооперанти-индивидуални про-
изводители. 

Средствата од ст. 1 и 2 на оваа точка организациите 
на здружен труд што се занимаваат со прометот на нафте-
ни деривати ќе ги уплатуваат на посебна сметка во репуб-
ликата односно автономната покраина во која се врши 
прометот на тие нафтени деривати, а ќе се користат сог-
ласно со договорот и прописите на републиките и авто-
номните покраини за развојот на рудниците за јаглен во 
Југославија. 

Ако големите потрошувачки набавуваат нафтени де-
ривати директно од производителот, производителот е 
должен износот на надоместот од ст. I и 2 на оваа точка 
да го уплати на соодветна сметка во републиката односно 
автономната покраина во која се врши крајната потрошу-
вачка на нафтените деривати. 

12. Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-
ва да важи Одлуката за определување највисокото ниво на 
цените на нафта и нафтените деривати („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/86). 

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 194 
14 мај 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини, е. р 

368. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на ом 

штествената контрола на цените („Службен лист ми 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОР-
МИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРО-

МЕТОТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО НА МАЛО 

1. Во Одлуката за начинот на формирање на ц е н т е 
за производите во прометот на големо односно на мало 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/86) во точка 2 став 1 во 
табелата се вршат следните измени: 

1) во гранката 0104, група 01042 - Производство ма 
земен гас, во колоната 5 бројот: „1,50" се заменува со бро-
јот: „2,00"; 

2) во гранката 0105, групата 01050 - подгрупа 010500 
- Производство на нафтени деривати се менува и гласи: 

моторен бензин: МБ-86 и МБ-98; гасно 
масло-дизел-гориво: Д-1, Д-2 и Д-3; 
масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и 
масло за горење лесно специјално 
(ЛС); вкупно 8,83 

- моторен бензин БМБ-95 вкупно 14,53 
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- масло за горење: лесно (Л), средно (С), 
средно нискосулфурно (СНС), тешко 
(Т) и тешко нискосулфурно (ТНС) 

- млазно гориво (ГМ-1) 
Учеството за покритие на трошоците 
на прометот на другите млазни горива 
се формира во паритет со учеството за 
покритие на трошоците на прометот 
на млазно гориво (ГМ-1) 

- примарен бензин (ако не се транспор-
тира со цевоводи) 

- битумен за патишта (БИТ 200) 
Учеството за покритие на трошоците 
на прометот на другите битумени се 
формира во паритет со учеството за 
покритие на трошоците на прометот 
на битумен (БИТ 200) 

- авио-бензин (АБ 80/87) 
Учеството за покритие на трошоците 
на другите авио-бензини се формира 
во паритет со учеството за покритие за 
трошоците на прометот на авио-бен-
зин (АБ 80/87); 

- базно масло (1.У.90) 
- аромата: бензен, толуен, О-ксилен, 

МП-ксилен и етил-бензен 
- специјален бензин за маслодајни кул-

тури 
- специјален бензин за гума 

Учеството за покритие на трошоците 
на прометот на другите специјални 
бензини се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците 
на прометот на специјален бензин за 
гума 

- медицински бензин 
Учеството за покритие на трошоците 
на прометот на другите базни масла се 
формира во паритет со учеството за 
покритие на трошоците на прометот 
на базни масла (1.У.90), според индек-
сот на вискозитетот 

- >ућке-шпирит 140/200 
- петролкокс - калциниран регулар 

Учеството за покритие на трошоците 
на прометот на другите видови пет-
ролкокс се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците 
на прометот на петролкокс - калцини-
ран регулар 

- петролеј за осветление, петролеј за мо-
тори и петролеј за сигнали 

- парафин-кристален беден 
Учеството за покритие на трошоците 
на прометот на другите парафини се 
формира во паритет со учеството за 
покритие на трошоците на прометот 
на парафин - кристален беден 

- рафинати и дестилати - вретенски дес-
тилат (БЕД) 
Учеството за покритие на трошоците 
на прометот на другите рафинати и 
дестилати се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците 
на прометот на вретенски дестилат 
(НЕД) 

- минерални мазива 
- течен гас: 
- за покритие на трошоците на проме-

тот на течен гас на мало во шишиња, 
контејнери и садови - резервоари што 
се вградени во моторни возила 

- за покритие на трошоците на проме-
тот на течен гас на големо во шиши-
ња, контејнери и резервоари од кои се 
врши полнење на садови - резервоари 
што се вградени во моторни возила, 
како и за покритие на трошоците на 
прометот на големо ако испораката се 
врши во стабилни резервоари и низ це-

вкупно 2,94 
вкупно 9,19 

вкупно 2,38 
вкупно 3,68 

вкупно 7,38 

воводи, освен ако испораката се врши 
на индустриски потрошувачи, полнил-
ници и фарми вкупно 7,35 

- за покритие на трошоците на проме-
тот на течен гас на големо ако испора-
ката се врши во стабилни резервоари и 
низ цевоводи на индустриски потро-
шувачи, полнилници и фарми вкупно 4,41 

2. Во точка 8 став 6 бројот: „8,9%" се заменува со бро-
јот: „10,50%". 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 195 
14 мај 1986 година 
Белград 

Сојузен изврпен своет 

Претседател, 
Милка Планини, е. р. 

вкупно 4,42 

вкупно 3,65 

вкупно 4,59 
вкупно 4,59 

369. 
Врз основа на член 15 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), Сојузниот завод за цени донесува 

вкупно 4,59 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ДОСТАВУ-
ВАЊЕ ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЦЕНИТЕ ДО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ЦЕНИ ЗАРАДИ СЛЕДЕЊЕ 

вкупно 
вкупно 

3,89 
4,59 

вкупно 
вкупно 

4,59 
4,59 

вкупно 3,89 

1. Во Упатството за доставување известување за це-
ните до Сојузниот завод за цени заради следење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/86), во точка 1 во табела-
та во областа: „06 - Сообраќај и врски", по подгрупата: 
„060401 - Превоз на патници и стоки во воздушниот сооб-
раќај" се додаваат две нови гранки, групи и подгрупи и 
тоа: гранката: „0601", група: „06010 Железнички сообраќ-
ај", подгрупа: „060101 - Превоз на патници и стоки" и 
гранката: „0609", група: „06090" подгрупа: „060900 ПТТ 
услуги - дејност на јавниот поштенски, телефонски и те-
леграфски сообраќај". 

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 04-4537/1 
14 мај 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за цени, 

Живко Прегл, е. р. 

370. 

Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузни-

вкупно 8,50 о т извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА КОНЗУЛАТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КИОТ 1п сп КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
вкупно ш,мј ЏЕКСОНВИЛ ВО САД 

1. Се отвара Конзулат на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија со почесен конзул на чело во 
САД? со седиште во Џексонвил и со надлежност на тери-
торијата на Сојузната Американска Држава Флорида. 

2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе 
ги преземе потребните мерки за извршување на оваа одлу-
ка. 
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3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 128 
24 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Борисав Сребрни, с.р. 

371. 
Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА - ГЕТЕ-

БОРГ 
1. Се отвора Генерален конзулат на Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија во Кралството Швед-
ска, со седиште во Гетеборг. 

2. Сојузниот секретаријат на надворешни работи ќе 
ги преземе потребните мерки за извршување на оваа одлу-
ка. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 129 
24 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

372. 
Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА КОНЗУЛАТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

ХАЛИФАКС ВО КАНАДА 

1. Се отвора Конзулат на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија со почесен конзул на чело во Ка-
нада, со седиште во Халифакс и со надлежност на терито-
ријата на Канадската провинција Нова Шкотска. 

2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе 
ги преземе потребните мерки за извршување на оваа одлу-
ка. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 130 
24 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

373. 
Врз основа на член 10 став 1 од Законот за премину-

вање на државната граница и за движење во граничниот 
појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/79, 56/80 и 53/85), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИТЕ ГРАНИЧНИ 

ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПОМОРСКИ 
СООБРАЌАЈ 

1. За преминување на државната граница се опреде-
луваат сезонските гранични премини за меѓународен по-
морски сообраќај Изола, Новиград, Примоштен, Хвар, 
Котор и Будва. 

2. Граничните премини од точка 1 на ова решение ќе 
работат од 1 мај до 31 октомври 1986 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 127 
17 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

374. 
Врз основа на член 149 од Законот за општонародна-

та одбрана, Сојузниот секретаријат за народна одбрана, 
Републичкиот секретаријат за народна одбрана на Соција-
листичка Република Босна и Херцеговина, Републичкиот 
секретаријат за народна одбрана на Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора, Републичкиот секретаријат за народ-
на одбрана на Социјалистичка Република Хрватска, Ре-
публичкиот секретаријат за народна одбрана на Соција-
листичка Република Македонија, Републичкиот секретари-
јат за народна одбрана на Социјалистичка Република Сло-
венија, Републичкиот секретаријат за народна одбрана на 
Социјалистичка Република Србија, Покраинскиот секрета-
ријат за народна одбрана на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово и Покраинскиот секретаријат за народ-
на одбрана на Социјалистичка Автономна покраина Вој-
водина склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ЕДИНСТВЕНИ ОЗНАКИ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА 

СЛУЖБАТА ЗА НАБЉУДУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Член 1 
Учесниците на договорот се согласија сите припадни-

ци на службата за набљудување и известување да носат 
единствени ознаки, што се утврдуваат со овој договор. 

Член 2 
Учесниците на договорот се согласни ознаките на 

службата за набљудување и известување да бидат: во 
кружна форма и да се состојат од централно бело поле, об-
рађено со златно-жолт прстен, како периферно поле на 
кое се испишани буквите со латиница (црна боја) „СЛУЖ-
БА ЗА НАБЉУДУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ОПЗ", а 
за организациите на здружен труд и месните заедници 
„СЛУЖБА ЗА НАБЉУДУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ". 

На централното бело поле стои ознаката на центарот 
за известување, врамен во ознаката на набљудувачката 
станица. Обете ознаки се во темнозелена боја. Од цента-
рот кон периферијата на белото поле се шират црни ис-
прекинати кругови на ознаката за известување. 

На горниот дел од централното бело поле, над озна-
ката на центарот, на набљудувачката станица и на ознака-
та за известување - лачно е развиено знамето на СФРЈ. 
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Петокраката е обрабена со жолта линија. Сината боја на 
знамето е ултрамарин, а црвената цинобер. 

Ознаката што се носи на ракавот на облеката е круг 
со пречник 40 т ш , а на капата 15 т ш . 

Изгледот на ознаката е даден во прилогот на овој до-
говор и претставува негов составен дел. 

Член 3 
Учесниците на договорот се согласни ознаките на 

Службата за набљудување и известување да се носат на ле-
виот ракав на облеката, во висина на левиот горен џеп и 
на капата. 

Член 4 
Учесниците на договорот се согласни ознаките на 

Службата за набљудување и известување, утврдени со овој 
договор, да се носат во вонредни околности, во случај на 
непосредна воена опасност и во војна, а во мир за време 
на вежби, ооука и во други случаи кога припадниците на 
Службата за набљудување и известување се активираат за-
ради извршување на задачите на оваа служба, односно но 
одлука на надлежниот орган на општествено-политичката 
заедница. 

Член 5 
Учесниците на договорот се согласни ознаките на 

Службата за набљудување и известување да можат да се 
користат и како обележје на Службата на публикации, и 
»према, и како основа за изработка на плакета и значка на 

Службата за набљудување и известување. 

Член 6 
Учесниците на договорот ќе обезбедат ознаките на 

службата за набљудување и известување да не се употребу-
ваат противно на одредбите на овој договор. 

Член 7 
Учесниците на договорот се согласни со употреба на 

ознаките на припадниците на Службата за набљудување и 
известување утврдени во согласност со овој договор да се 
почне на 1 јули 1986 година. 

Член 8 
Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

За Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана, помошник на заменикот на сојузни-

от секретар за народна одбрана, 
генерал-потполковник, 

Миле Мандиќ, е. р. 

Републички секретар за народна одбрана на 
СР Босна и Херцеговина 

Живко Радишић, е. р. 

Републички секретар за народна одбрана на 
СР Македонија, 

генерал-потполковник 
Никола Кастратовиќ, е. р. 

Републички секретар за народна одбрана на 
СР Словенија, 

Мартин Кошир, е. р. 

Републички секретар за народна одбрана на 
СР Србија, 

генерал-потполковник 
Милован Мишевић, е. р. 

Републички секретар за народна одбрана н;| 
СР Хрватска, 

генерал-потполковник 
Јосип Скупњак, е. р. 

Републички секретар за народна одбрана на 
СР Црна Гора, 

Момир Пејановић, е. р. 

Покраински секретар за народна одбрана на 
САП Војводина, 

генерал-потполковник 
Живко Благоев, е. р. 

Покраински секретар за народна одбрана на 
САП Косово, 

полковник 
Исо Красници, е. р. 

Изглед на ознаката на Службата за набљудување и 
известување. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

364. Одлука за измена на Одлуката за определува-
ње на највисокото ниво на цените за масло за 
једење 853 

365. Одлука за измени на Одлуката за определува-
ње на највисоките цени односно на највисоко-
то ниво на цените на услуги во внатрешниот 
поштенски и телефонски сообраќај 853 

366. Одлука за престанување на важењето на Одлу-
ката за определување на највисоките цени за 
определени производи и услуги 853 

367. Одлука за определување на највисокото ниво 
• на цените за нафта и нафтени деривати 853 

368. Одлука за измена на Одлуката за начиниот на 
формирање на цените за производите во про-
метот на големо односно на мало 856 

369. Упатство за дополнение на Упатството за до-
ставување известување за цените до Сојузниот 
завод за цени заради следење 857 

370. Одлука за отворање на Конзулат на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 
во Џексонвил во САД 857 

371. Одлука за отворање на Генерален конзулат на 
Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во Кралството Шведска-Гетеборг 858 

372. Одлука за отворање на Конзулат на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 
во Халифакс во Канада 858 

373. Решение за определување на сезонските гра-
нични премини за меѓународен поморски сооб-
раќај 858 

374. Договор за единствени ознаки на припадници-
те на Службата за набљудување и известување 858 
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